
 

 
Teksten har et fokus på «selvrosen» i Gudsforholdet. Der hvor jeg tror Gud er 
særlig glad i meg på grunn av det jeg gjør. 
 
Forslag til struktur for kvelden: 
 
1. FOKUS 
Sanger, bønn for kvelden og et 
oppbyggelig drypp. Syng gjerne 
månedens sang «Sannheten om 
meg». 
 
2. FORKYNNELSE 
Bruk samtaleopplegget på baksiden, eller annet opplegg. 
 
3. FELLESSKAP 
Prat sammen om livet siden sist. Spis sammen, eller gjør noe annet gøy. Be for 
hverandre. Bruk gjerne en bønnebok. 
 
4. FRIMODIGHET 
La alle skrive et navn på en de ønsker at blir med på «Kafe tro & tvil» 2. april, 
og be sammen for dem. Be også for forsamlingens misjonærer.      

Husk: 
Årsmøtet 19. mars. 

VIPPS en gave til Misjonshuset, til 12055. 

Filipperne 3,1-7 Selvros 
Smågruppeopplegg 9 

Månedens misjonsland: Indonesia 



Les Filipperbrevet 3.1-7. Her får vi et oppgjør med selvrosen i ulike ansikter, ik-
ke minst min egen selvros. 
 
Vers 1 
Ser dere på hverandre som brødre? Gjør dere det som brødrene oppfordres til? 
Hvorfor blir Paulus ikke trett av gjentagelsen? Bemerket dere «i Herren»? 
 
Vers 2 
Hva vil det si å «holde øye med»? Hva kjennetegner de tre gruppene som blir 
nevnt her? (Hund - sjekk Ord. 26.11) 
 
Vers 3-6 
Drøft uttrykket «å sette vår lit til kjød»? Hva kunne Paulus sette sin lit til? 
 
Vers 7 
Hvilke sammenhenger ser dere mellom vers 3 og 7? Hva ligger det i uttrykket 
«for Kristi skyld»? 

 

Selvros 

Håkon er en av cellegruppens mest opplevelsesrike personer. Han opp-
lever mye med Gud. Bønnesvar, Guds indre tale til ham, han taler i tung-
er, han ser Guds ledelse av hverdagen sin, og 
i tillegg får han ofte samtaler med mennes-
ker om kristentroen. 
Hvordan vil dere hjelpe ham til å rose seg i 
Kristus? 

Håkons selvros 

C
a

s
e

 1
 

For Kristin er det stikk motsatt. Hun opplever ingenting. Ofte er bibelles-
ningen tørr og kjedelig. En plikt. Jo, jo - enkelte ganger hører hun en tale 
som griper henne. Kan også bli glad for et sangvers. Men mest av alt er 
hun kanskje til vanlig uten glede over Kristus og uten sorg over synden. 
Hvordan vil dere hjelpe henne til å rose seg i Kristus? 
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Kristins selvros 


